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 Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 
2 şi 4 februarie a.c. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din ziua de 2 februarie 
a.c. din numărul total de 20 membri ai Comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi, 
după cum urmează: Carmen Ileana Moldovan (PSD), Cezar Cioată (PSD), Ninel 
Peia (PSD), Varga Lucia-Ana (PNL), Vasile Daniel Suciu (PSD), Hubert Petru Ştefan 
Thuma (PNL), Costel Alexe (PNL), Ştefan Burlacu (neafiliat), Cosma Vlad-
Alexandru (PSD), Victor Gheorghe Manea (PNL), Vlad Marcoci (PSD), Petru-Sorin 
Marica (PSD), Aurelian Mihai (PNL), Ioan Mihăilă (UNPR), Molnár Zsolt (UDMR), 
Mircia Muntean (PSD), Clement Negruţ (neafiliat), Adriana Doina-Pană (PSD), 
Laurenţiu Ţigăeru Roşca (UNPR). 

 La şedinţa din data de 2 februarie a.c. au participat în calitate de invitaţi: 
domnul Lascu Viorel Traian, Secretar de stat, Ministerul Mediului, Apelor şi 
Pădurilor; domnul Burduşel Emil, Consilier, Ministerul Mediului, Apelor şi 
Pădurilor; domnul Morărescu Viorel, Director General, Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale; doamna Dinu Elena, Consilier oficiu, Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale. 

Lucrările comisiei din data de 2 februarie  a.c au fost conduse de doamna 
deputat Carmen Ileana Moldovan, preşedintele Comisiei pentru mediu şi 
echilibru ecologic. 

Pe ordinea de zi a şedinţei au figurat următoarele puncte: 

AVIZE 

 

1.PL-x 863/2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative. 

2.PL-x 842/2015 Proiect de Lege privind combaterea risipei alimentare. 
3.Pl-x 851/2015 Propunere legislativă privind diminuarea risipei alimentare. 
 
 



SESIZĂRI ÎN FOND 
 

4.PL-x 762/2015 Proiect de Lege privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale 
pentru Arii Naturale Protejate. 

5.Pl-x 230/2008 Propunere legislativă privind completarea şi modificarea 
OUG 202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere cu modificările şi 
completările aduse de Legea 280/2003. 

6.COM(2015) 690 Analiza anuală a creşterii pentru 2016: Consolidarea 
redresării şi stimularea convergenţei. 
 

La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.46/2015 pentru stabilirea unor 
măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PL-x 
863/2015).  

Proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca obiect stabilirea unor măsuri 
financiar fiscale şi modificarea şi completarea unor acte normative, intrvenţiile 
legislative fiind argumentate în Nota de fundamentare prin faptul că "fragmentarea 
finanţării pe ani prin eşalonarea creditelor bugetare sau finanţarea insuficientă faţă 
de nevoia sau capacitatea de lucru efectivăîn cazul unor investiţii în infrastructura 
tehnico-edilitară poate duce la creşterea efectivă a cheltuielilor de realizare a unor 
obiective de investiţii datorită operaţiilor tehnologice suplimentare necesar a fi 
executate în cazul întreruperii unor procese tehnologice aflate în derulare datorită 
sistării finanţării prin limitarea creditelor bugetare din care se pot realiza efectiv 
transferuri". 

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Consiliul Legislativ avizează 
favorabil proiectul de lege, Senatul a adoptat proiectul de lege. Proiectul a fost 
avizat favorabil cu unanimitate de voturi. 

 
La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind 

combaterea risipei alimentare. (Pl-x842/2015). 
Proiectul de lege propune instituirea interdicţiei pentru agenţii economici care 

desfăşoară activităţi de comerţ cu produse alimentare de a arunca acestea la 
expirarea termenului de folosinţă şi instituirea obligaţiei agenţilor economici care 
operează spaţii comerciale cu o suprafaţă de peste 400m2 , cu destinaţia vânzare 
de produse alimentare, de a încheia un contract cu o organizaţie umanitară sau o 
asociaţie de protecţia animalelor în vederea valorificării produselor alimentare 
aflate aproape de data expirării, într-un termen rezonabil astfel încât acestea să 
poată fi utilizate. Pentru nerespectarea prevederilor menţionate iniţiatorul propune 
sancţionarea cu amendă în valoare de 15.000 lei. 

 
 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=14372


S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Consiliul Legislativ avizează 
negativ proiectul de lege, Senatul a aprobat proiectul de lege. Proiectul a fost 
avizat negativ cu majoritate de voturi şi 2 abţineri.  

 
La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă privind 

diminuarea risipei alimentare. (PL-x851/2015).  
Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri în 

vederea reducerii risipei alimentare, definită de iniţiatori ca fiind ”fenomenul în 
urma căruia alimentele destinate oamenilor ies din circuitul consumului uman din 
pricina degradării naturale şi sunt distruse, conform legislaţiei în vigoare”. 

 
S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, 

Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Consiliul Legislativ avizează 
negativ proiectul de lege, Senatul a respins propunerea legislativă. Propunerea  
a fost avizată negativ cu majoritate de voturi şi 3 abţineri. 

 
La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind 

înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate.(PL-x 762/2015). 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare înfiinţarea Agenţiei Naţionale 

pentru Arii Protejate, instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea 
autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. 

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Consiliul Legislativ avizează 
favorabil proiectul de lege, Senatul a adoptat propunerea legislativă. Iniţiativa a 
fost amânată. 

 
La punctul 5  al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă privind 

completarea şi modificarea OUG 202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei 
costiere cu modificările şi completările aduse de Legea 280/2003. 

(Pl-x 230/2008).  
Prin această iniţiativă legislativă se propune amendarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere, 
cu modificările şi completările ulterioare, în sensul instituirii unei excepţii de la 
interdicţia de construire de noi şosele în banda litorală de 50-150 m, paralelă cu 
linia ţărmului sau în zonele protejate şi, de asemenea, prin extinderea posibilităţii 
de realizare sau amenajare de noi construcţii şi instalaţii portuare, faţă de cazurile 
limitativ prevăzute în actul normativ în discuţie. 

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor organice, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Consiliul Legislativ avizează 
favorabil propunerea legislativă, Senatul a adoptat proiectul de lege. Cererea de 
reexaminare a Preşedintelui României a fost admisă cu majoritate de voturi. 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=14372
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La punctul 6 al ordinii de zi a fost prezentat COM(2015) 690- Analiza 
anuală a creşterii pentru 2016: Consolidarea redresării şi stimularea convergenţei. 

Comunicarea Comisiei stabileşte priorităţile menite să orienteze acţiunea UE şi 
a statelor membre în anul următor, priorităţi ce vor fi integrate în deciziile 
economice naţionale şi în Programele Naţionale de Reformă, respectiv în 
Programele de Stabilitate sau Convergenţă. 

Analiza anuală a creşterii reprezintă un document programatic esenţial în 
cadrul Semestrului european (ciclul 2015-2016). Comisia Europeană menţine 
structura celor trei piloni fundamentali pentru redresare şi creştere economică în 
Europa: 

Responsabilitatea şi disciplina fiscal-bugetară a statelor membre UE, 
aprofundarea reformelor structurale, sporirea investiţiilor. 

 Comisia a votat întocmirea unui proiect de opinie cu unanimitate de voturi. 
 
 
 
 
 
 
              PREŞEDINTE,                                                             SECRETAR, 
CARMEN ILEANA MOLDOVAN                               VASILE DANIEL SUCIU 


